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Pred svojo prijavo na program 
EVS nisem o slednjem vedela 
popolnoma nič oziroma sploh 
še nikoli nisem slišala zanj. Ker 
se informacije prek elektron-

skih medijev širijo izjemno hitro, sem bila tudi 
sama informirana o tem, da Mladinski center 
Trbovlje išče prostovoljca za EVS v majhnem 
mestecu (Lapua) približno 500 km severno od 
Helsinkov. Ker je bila želja po tujini prisotna že 
od malega, prav tako je bila prisotna želja žive-
ti na Finskem, sem poslala prošnjo in na veliko 
veselja bila izbrana. Tako se je začela moja 
9-mesečna izkušnja prostovoljskega dela v 
okviru programa MVA.

Z vsakim mesecem sem se počutila samoza-
vestnejša, odločeno, kaj želim delati, pred-
vsem pa prepričana, da bom po prihodu v Slo-
venijo zlahka dobila službo, saj sem pridobila 
toliko novih veščin in kompetenc, osebnostno 
zrasla, nadgradila znanje angleščine; skratka 
postala sem idealni kandidat za delodajalce. 

Poleg prepričanja, da bom zlahka dobila 
zaposlitev po končanem projektu EVS, me je 
k razmišljanju o temi magistrske naloge gna-
lo tudi dejstvo, da je EVS slabo poznan med 
mladimi. Z magistrsko nalogo sem želela širiti 
informacije o EVS, želela sem, da bi delodajal-
ci videli, koliko različnih veščin in kompetenc 
se pridobi prek EVS, ter želela sem pokazati 
mladim, da si z izkušnjo EVS povečaš možnost 
zaposlitve na nekaterih področjih ne glede na 
izobrazbo. Prav tako sem želela, da bi mladi 

prenehali sedeti doma in se smiliti sami sebi, 
ker so brezposelni. Glede na to, da je pri EVS 
krito vse, kar se tiče finančnega vidika, bi 
morali zgrabiti priložnost in si tudi tako nabirati 
izkušnje, tako na osebnem kot na profesional-
nem področju.

Tako je nastala magistrska naloga z naslovom 
Mednarodno prostovoljsko delo kot neformal-
no izobraževanje za večjo zaposljivost mladih 
(primer Evropska prostovoljna služba – EVS).
V magistrski nalogi sem se osredotočila na 
poklice, ki niso močno vezani na formalne 
univerzitetne izobraževalne programe (kot 
zdravnik, odvetnik, inženir itd.). EU napoveduje 
rast zaposlovanja v prodaji, varovanju, gostin-
stvu itd., torej v poklicih, kjer gre za delo z ljud-
mi in je treba biti fleksibilen, potrpežljiv, inicia-
tiven itd., in tu bi lahko izkušnja prostovoljstva 
prišla zelo prav. Veliko veščin in kompetenc, 
potrebnih za omenjene poklice, je namreč 
mogoče pridobiti prek udejstvovanja v prosto-
voljskih dejavnostih.

Glede na ogromno veščin in kompetenc, ki ji 
posameznik pridobi prek EVS, me je zanima-
lo, v kolikšni meri jih trg dela priznava in ali 
prispevajo k večji zaposljivosti mladih. Preko 
iskanja odgovorov na ti dve vprašanji sem 
želela ugotoviti, ali je neformalno izobraževan-
je sprejeto kot delovna izkušnja oz. cenjeno ali 
pa se na prvo mesto postavlja samo formalno 
izobraževanje. Ker sem opazila, da zelo malo 
ljudi pozna EVS, pa me je zanimalo, ali so de-
lodajalci seznanjeni z njim in tudi s potrdilom 
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Youthpass. Pridobiti sem želela infor-
macije od različnih igralcev, ki so vpeti 
v področje zaposlovanja, prostovoljst-
va itd. Tako sem s pomočjo Zavoda 
MOVIT poslala anketo velikemu šte-
vilu bivših EVS prostovoljcev, katerim 
bi se še enkrat rada zahvalila za odgo-
vore, ker je bila anketa resnično dolga. 
Prav tako sem velikemu številu pod-
jetij poslala kratek vprašalnik, žal pa je 
bil odziv zelo slab, odgovorilo je le 10 
podjetij. Opravila sem tudi intervjuje s 
predstavnico kariernega središča Za-
voda RS za zaposlovanje, Zavoda MO-
VIT NA Mladina in Mladinskega sveta 
Slovenije.

Rezultati ankete EVS prostovoljcev me 
skorajda niso presenetili, saj so bili kar 
dovolj podobni mojemu mnenju. Kljub 
temu, da je vsebina projekta na prim-
er delo z otroki, prostovoljec opravl-
ja ogromno različnih aktivnosti in ne 
samo ene. 
Tako tudi razvija različna znanja. Sama 
sem se ukvarjala tako z otroki, kot 
bila nekakšen moderator za mlade 
v mladinskem centru, prav tako sem 
napisala projekt za mednarodno 
izmenjavo, delala sem v šoli z učitel-
jico angleškega jezika, otroke smo 
izobraževali o pomenu recikliranja, or-
ganizirali smo zabavo za mlade, vodila 
sem kratek spoznavni tabor novega 
mladinskega sveta v Lapui itd. Imela 
sem proste roke pri izbiri aktivnosti, ki 
bi jih želela izvesti. Prvič sem se tako 
srečala s kontekstom neformalnega 
izobraževanja in učenja, ki ni nujno v 
naprej načrtovano. 

Predvsem mi je bilo všeč, da gre za 
učenje preko prakse, kjer je potrebna 
tudi improvizacija in tu pride do izraza 
kreativnost, nove ideje, iniciativnost 
itd. Ker sem želela resnično pridobiti 
čim več različnih veščin in kompetenc, 
sem vsako novo stvar sprejela z odpr-
to glavo in z zavedanjem, da se učim. 
In če vsak, ki vstopa v EVS, vstopa z 
odprto glavo brez zadržkov, vstopa z 
namenom pridobivanja novih različnih 
znanj, lahko ogromno pridobi.

Zelo pozitivno presenečena sem bila, 
da je bila glede na raziskavo pri izbiri 
projekta za prostovoljce pomembna 
tudi tema projekta; da bi želeli delati v 
smeri, ki jih zanima, in mogoče v pov-
ezavi z nečim, kar bo povezano z nji-
hovim nadaljnjim poklicem. Sama sem 

namreč imela veliko željo živeti na Fin-
skem in si pridobiti izkušnjo življenja v 
tujini, ki je seveda finančno sprejeml-
jiva. To je bila moja priložnost, čeprav 
nisem bila prepričana sama vase 
glede dela z otroki. Ravno to je tudi 
pozitivna stvar EVS, kajti zelo malokrat 
se zahteva posebna znanja, saj gre za 
to, da se mladi tekom EVS učimo in 
razvijamo. To sem opazila tudi pri sebi 
in ob tem ugotovila, da zmorem veliko 
več, kot mislim, in da nobena ovira ni 
previsoka. Stopila sem iz svojega ob-
močja udobja. Vse je še lažje, če imaš 
mentorja, ki te spodbuja, kot je bilo v 
mojem primeru.

Ena od zanimivosti v raziskavi je bil 
tudi podatek, da je bila večina pros-
tovoljcev pred EVS študentov, zelo 
majhen pa je odstotek tistih mladih, ki 
so bili brezposelni. Seveda mladi želi-
mo izkoristiti možnost odhoda v tujino 
preden zakorakamo v svojo poklicno 
življenje. Vseeno me je presenetilo, da 
mladi, ki so brezposelni, ne iščejo tudi 
takih rešitev. Vendar pa po drugi strani 
tudi na Zavodu za zaposlovanje nisem 
dobila občutka, da bi promovirali EVS 
in ga predstavljali mladim. Bolj sem 
dobila občutek, da če kdo že vpraša, 
potem mu podajo informacije.

Po končanem projektu EVS je največ 
prostovoljcev našlo zaposlitev po 
dveh letih (možno, da so še nadalje-
vali s študijem), nekateri pa tudi prej, 
po dveh ali treh mesecih. Sama sem 
našla zaposlitev po treh mesecih, 
vendar menim, da moja izkušnja z 
EVS ni imela zelo velikega vpliva, ra-
zen v smislu, da sem pridobila še več 
samozavesti glede svojega znanja 
angleškega jezika. 

Kljub temu sem vedno pri vseh prošn-
jah za delo poleg življenjepisa poslala 
tudi potrdilo Youthpass, kajti vedela 
sem, da škoditi ne more, in delodaja-
lec ima tako uradno potrdilo, da sem 
dejansko opravila EVS. Zdi se mi, da 
je omenjeno potrdilo pomembno 
za prostovoljca, saj ga prostovoljec 
napiše sam in s tem razmišlja, kaj vse 
se je naučil. Kajti v daljšem obdobju 
posameznik lahko pozabi, kaj se je 
naučil, ali pa svojega na novo prido-
bljenega znanja ne zna razumljivo 
predstaviti oz. delodajalcem ne zna ra-
zložiti, kako bi na novo pridobljene ali 
nadgrajene veščine prišle do izraza pri 

delu. Youthpass nam tako pomaga pri refleksiji. Potrebno je biti tudi pazljiv, saj 
bi lahko morebitnega bodočega delodajalca, če ni napisan na strokovni ravni, 
odvrnil od zaposlitve ali povabila na razgovor. V tem primeru menim, da je bolje, 
da se prijava za prosto delovno mesto pošlje brez Youthpassa.

Tekom raziskave sem ugotovila, da imajo EVS prostovoljci večje možnosti za 
zaposlitev v nevladnem sektorju, v mednarodnih organizacijah in zasebnem 
sektorju. V raziskavi sem ugotovila, da so bili v večini anketiranci visoko izo-
braženi posamezniki, s čimer bi morali biti zelo konkurenčni ostalim posamezni-
kom na trgu dela, kajti ugotovljeno je bilo, da v kolikor imajo mladi izobrazbo, ki 
jo dopolnjujejo različne veščine in kompetence ter neformalna delovna izkušn-
ja, imajo večjo možnost zaposlitve. V večini podjetij je formalna izobrazba tako 
še vedno na prvem mestu in tista, ki pretehta, ali bo nekdo dobil zaposlitev oz. 
ali bo povabljen na razgovor. Vendar se tudi to spreminja, kot so povedali na Za-
vodu za zaposlovanje. Ugotovila sem, da EVS v nekaterih primerih lahko poveča 
možnost zaposlitve, vendar do same zaposlitve ne privede.

Raziskava je pokazala, da se delodajalci ne izobražujejo o različnih programih 
EU (ne poznajo programa MVA in s tem EVS), prav tako ni dovolj promocije EVS 
s strani vpletenih strani, vendar menim, da bi tudi brez tega prostovoljec lahko 
izkoristil EVS v svoj prid, saj v spremno pismo in življenjepis lahko navede vse 
relevantne informacije, ko se prijavlja na delovno mesto.

Dobila sem občutek, da se vsi zavedajo, da EVS ni dovolj poznan med deloda-
jalci in tako ti ne vedo, kaj vse posamezniku prinese. Vendar sem poleg tega 
dobila občutek, da tudi sami prostovoljci ne naredijo dovolj za prepoznavnost 
in ne znajo opisati projekta EVS ali pa veščin in kompetenc, ki so jih pridobili.

Glede na to, da živimo v globaliziranem svetu in bi bila za slovenska podjetja v 
teh časih dobra rešitev izvoz in s tem tesno sodelovanje s podjetji v tujini, bi la-
hko bili bivši EVS prostovoljci zelo dobri kandidati za taka podjetja. Menim nam-
reč, da je pomembno, da vsako (bodoče) izvozno naravnano podjetje pozna trg, 
na katerega vstopa, njegovo kulturo in po možnosti jezik. Tako bo lažje naredilo 
prve korake na novo tržišče ali pa našlo partnerje.

Čeprav so bivši EVS prostovoljci optimistični o večjih možnostih zaposlitve po 
EVS, pa je v večini primerov EVS imel zelo velik vpliv na osebno rast, ne na 
ostale aspekte življenja. Kljub temu menim, da osebna rast lahko vpliva tudi na 
poklicno rast.

Pri sebi sem opazila, da sem postala bolj fleksibilna, bolj odprta in samozavest-
na. Menim, da je moja osebna rast pripomogla k moji zdajšnji zaposlitvi v tujini. 
Menim, da jih je prepričalo moje znanje tujih jezikov, izkušnja življenja v tujini 
in pa kulturna zavest, kajti delam v mednarodni organizaciji s 47 različnimi na-
cionalnostmi. Vendar pa je bila tudi za to delovno mesto zahtevana formalna 
izobrazba in brez slednje ne bi imela možnosti zaposlitve. 

Neformalno izobraževanje in učenje čedalje bolj prihajata v ospredje in menim, 
da sta pomembna za posameznikov osebni in poklicni razvoj, zato bi morala 
formalno in neformalno izobraževanje hoditi z roko v roki.

Ob koncu želim poudariti, da je potrebno biti pazljiv, da prostovoljstvo ne bo 
izgubilo prvotnega pomena in postalo le most med koncem formalnega izo-
braževanja in zaposlitvijo. 

Kajti prostovoljsko delo je veliko več – prispevek k lokalni skupnosti, društvu/or-
ganizaciji, pomoč potrebnim posameznikom itd. Večina anketirancev se je tudi 
po končanem projektu EVS udejstvovala v prostovoljstvu. 

Tako mladi po vrnitvi domov še naprej delajo v korist lokalnih skupnosti in lahko 
pri tem vključujejo tudi znanja in izkušnje, pridobljene v tujini.
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